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Møte dato/tid:

06.04.2017

Møtested:

Klubbhuset

Sak nr
01.02

fra kl 18.00

Beskrivelse
Agenda
Info vedr. nytt klubbhus
Arrangement 2017
Dugnader 2017
Info fra Bil
Info fra MX
Eventuelt

02.02

Info vedr.nytt klubbhus
Leder Johnny Gravseth ønsket velkommen og informerte alle om at vi er i rute da det
gjelder nytt klubbhus. Tirsdag etter påske kommer 5-6 biler med moduler, dette vil bli
satt opp og være ferdig onsdag kveld.
Alt arbeid er utført av innleid mannskap.
Det vil bli satt opp video-overvåkning - infrarødt kamera - dette vil det bli skiltet om.

03.02

Arrangement 2017
NM runden 6 - 7 mai
Gardemosprinten 27 mai
Vårløp 3 juni
Fronten 1 - 2 juli
Street Legal 2 september
Klubbløp - ingen dato foreløpig
TRENGER MYE HJELP TIL ALLE ARRANGEMENTENE - TA GJERNE KONTAKT MED
HOVEDSTYRET

04.02

Dugnader 2017
Det vil komme dugnader, felles dugnader bil/MX. Datoer vi bli satt offentliggjort på
vår nettside og facebook. Det er stort sett folk her på dagtid/kveld. Bare å komme
innom og hjelpe til.
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05.02

Beskrivelse
Info Bil
Trening bil - starter 11 mai . Vil være fra kl 18.00 til 20.00. Kiosk vil være oppe.
Prøver med junior trening en gang i mnd (tirsdager).
Vi har fått nytt Pixel lys, generalprøven for dette er lørdagen før NM.
Det er fortsatt stor utleie av bilbanen.

06.02

Info MX
Det vil ikke være noe kjøring på banen før denne er godkjent. Planer om å bygge om
banen, så her vil det bli kalt inn til dugnad. Dette er en stor jobb både på stor og liten
bane. Aktivitetsleder = Heike Erdmann.

07.02

Eventuelt
Klubben må bli flinkere til å markedsføre seg, blant annet på dager som: Barnas dag,
Jessheimdager etc.
Ullensaker kommune ønsker oss ut i "terrenget" bli mere synliger.
NESTE MEDLEMSMØTE:
6 JUNI 2017 KL 18.00 I KLUBBHUSET

